43

66  الی43  صفحه،5931  زمستان،4  شماره،51  جلد،فصلنامه علمی مكانيك هوافضا

 و کنترل مد لغزشیPID کنترل بهینه زاویه اوج هواپیما با استفاده از
PSO مبتنی بر الگوریتم
4

3

سعید چگینی

دانشكده مهندسی مكانيك
دانشگاه گيالن

2

الهام یزدانی

، واحد قزوین،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 ایران، قزوین،دانشگاه آزاد اسالمی

احمد باقری

دانشكده مهندسی مكانيك
دانشگاه گيالن

1

میالد بربستگان

دانشكده مهندسی هوافضا
موسسه آموزش عالی احرار رشت

)1331/11/22 : ؛ تاریخ پذیرش1331/11/22 :(تاریخ دریافت

چكیده
 با توجه به دیناميك.مدلسازی و کنترل هواپيمای بدون سرنشين بیشك یكی از حوزههای فعال در مهندسی کنترل بهشمار میآید
 مسئله کنترل پرواز در طراحی اجسام پرنده موضوعی نسبتا، متغير با زمان و عدم قطعيتهای ساختاری و پارامتری اجسام پرنده،غيرخطی
 از اینرو در این. روش کنترل مد لغزشی میباشد، یكی از پرکاربردترین روشهای کنترلی مقاوم در این حوزه.پيچيده و مهم محسوب میشود
 و مد لغزشی جهت کنترل بهينه زاویه اوج یك هواپيمای بدون سرنشين ارائه شدهPID ، شبيهسازی و تحليل دو کنترلکننده، طراحی،مقاله
 یك، در ادامه، در ابتدا بهمنظور مدلسازی دیناميكی مدل ریاضی مناسبی جهت توصيف حرکت طولی هواپيما ارائه شده است.است
کنترلکننده مد لغزشی مقاوم بر مبنای الگوریتم بهينهسازی ازدحام ذرات بهمنظور کنترل زاویه اوج هواپيما در حضور نامعينیها و اغتشاشات
، سپس. آنچنانکه پارامترهای بهينه با هدف به حداقل رساندن سيگنال کنترلی و خطای ردیابی تعيين میشوند،خارجی طراحی شده است
 نتایج، از نظر مشخصات پاسخ گذرا مقایسه شده است در نهایتPID کيفيت عملكرد روش پيشنهادی با نتایج حاصل از کنترلکننده بهينه
 رفتار مقاومتری نسبت به،شبيهسازی نشان دادند که کنترلکننده مدل لغزشی پيشنهادی ضمن کاهش ميزان فراجهش پاسخ سامانه

. جهت کنترل زاویه اوج هواپيما داردPID کنترلکننده
 بهينهسازی اذحام ذرات، کنترل مدلغزشی، مشتقی- انتگرالی- کنترلکننده تناسبی، هواپيمای بدون سرنشين:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Modeling and control of Unmanned Aerial Vehicle is undoubtedly one of the most active areas in the field of
control engineering. The characteristics of aerial vehicles such as nonlinear dynamics, time variability and the
structural and parametric uncertainties make flight control issue relatively a complex and important subject in their
design. One of the widely used methods in this area is sliding mode control technique . This paper proposes the
design, the simulation, and the analysis of two controllers namely PID and sliding mode in order to optimally
control the pitch angle of an unmanned aircraft. Initially, in order to dynamically model the system, an appropriate
mathematical model is presented to describe the longitudinal motion of aircraft. Subsequently, a robust sliding
mode controller is designed using particle swarm optimization (PSO) algorithm to control the pitch angle of an
aircraft against the uncertainties and the external disturbances. The optimal parameters are determined by
minimizing both the control signal and tracking error. Then, the performance quality of the proposed method was
compared with the results of the optimal PID controller in terms of transient response characteristics. Finally,
simulation results indicated that the proposed sliding mode controller can reduce the overshoot of system response
and yield more robust performance than PID for the control of pitch angle.
Keywords: Unmanned Aircraft, Proportional Integral Derivative Control, Sliding Mode Control, Particle Swarm
Optimization.
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 -1مقدمه
5

طراحی سيستم کنترل پرواز هواپيماهاای بادون سرنشاين
) (UAVهمچنان بهعنوان یكی از چالش برانگيزترین مسائل
در دنيای کنترل خودکار مطرح میباشد .اهميت مسائله در
طبيعاات غيرخطاای و وجااود عاادم قطعياات 2در دیناميااك
هواپيما میباشد .در واقا مجهاز باودن هواپيماهاای بادون
سرنشين به یك سامانه کنترل خودکار دقيق ،مایتواناد باه
تيم پرواز در جهتیابی ،مادیریت پارواز و تقویات مشخصاه
پایداری هواپيما کمك کند ] .[5در این شرایط ،طراحی یك
خلبان خودکار در تيم پرواز میتواند باار کااری را در طاول
پرواز کاهش دهاد و باه فارود مناساا هواپيماا در شارایط
نامساعد آب و هوایی کمك کند .خلبان خودکاار ساازوکاری
میباشد که به حفظ حالت پارواز ،ارتفاا یاا فارود هواپيماا
کمك میکند ] .[2طراحی خلبان خودکاار نيازمناد تئاوری
اولياه کنتاارل و دانااش پایاداری مایباشااد ] .[9در گذشااته
مطالعات بسياری جهت کنترل زاویه اوج هواپيما باهمنظاور
پایداری شرایط پرواز صورت گرفته است [.]4-6

این صورت به کنترلکننده دیگری نيااز مایباشاد .از دیگار
روشهای کنترلی کالسيك معروف میتوان به کنترلکنناده
تناسبی -انتگرالی -مشتقی 4اشاره کرد که به دليال ساادگی
و کارایی باال بهطور وسيعی در این زمينه مورد استفاده قارار
گرفته است .عمده اشكال این نو کنترلکنندهها عاالوه بار
دشواری تنظيم پارامترها برای داشتن پاسخ مطلاوب ،مقااوم
نبودن آنها میباشد ] [7عالوه بر این موارد ،چنانچه هواپيما
در زاویه حمله باال باشد یا نرخ زاویهای زیادی داشاته باشاد
معادالت خطیشده حرکت نمیتواند نشاندهناده دینامياك
آن باشد .در این شرایط روشهای طراحی کنترل غيرخطای
مورد نياز است ].[1
در سالهای اخير تحقيقات گستردهای در زمينه طراحی
کنترل پارواز باا اساتفاده از روشهاای غيارخطای و مقااوم
صورت گرفته است کاه از باين روشهاای متناو کنترلای،
کنتاارل مااد لغزشاای (SMC) 1عملكاارد موفقيااتآمياازی در
کنترل حرکت و موقعيت اجسام پرناده دارد [ ]3-52و ایان
امر به دليل دارا بودن پاسخ سری  ،عملكارد قابال قباول در
زمان گذرا ،دقت باال ،پيادهسازی آسان و از همه مهمتر مقاوم
بودن در برابر عدم قطعيتهاای مادل و اغتشاشاات خاارجی
میباشد .در مرج [ ]3یك کنترلکننده مد لغزشی تطبيقی
چند ورودی -چند خروجی برای مادل طاولی یاك ساامانه
هوافضا مافوق صوت طراحی شده اسات .مادل ایان ساامانه
غي ارخط ای ،چنااد متغي اره ،ناپای ادار و دارای عاادم قطعي ات
پارامتری میباشد .نتایج این تحقيق نشاان داد کاه ترکياا
مشاهدهگر با کنترل مد لغزشی تطبيقی منجار باه طراحای
یك سامانه کنترل مد لغزشی تطبيقی مطلوب میشاود کاه
دارای قابليت ردیابی با اساتحكام بااال مایباشاد .همچناين،
مرج [ ]55یك قانون کنترلی جدید با طراحی مجدد سطح
لغزش مبتنیبر روش تعيين ساختار خاص 6ارائه داد که این
روش برای طراحی سامانه کنترل پرواز پيادهسازی شد.

در دهااههااای گذشااته ،روشهااای کنتاارل کالساايك
غالاترین روشهای طراحی خلباان خودکاار باودهاناد کاه
معموال براساس مدل خطیشده دینامياك هواپيماا طراحای
میشوند که در نتيجه آن برای دینامياكهاای غيارخطای و
نامعين عملكرد ضعيفی دارند .یكی از روشهای سنتی بارای
طراحی خلبان خودکاار ،خطایساازی معاادالت حرکات در
چندین شرایط پروازی و اعمال روشهاای طراحای کنتارل
خطی بر هرکدام از این مدلهای خطی میباشاد و سارانجام
جدولبندی پارامترهای کنتارل کنناده باهصاورت تاابعی از
شرایط پروازی میباشد .این روش ،جدولبندی بهره 9نامياده
میشود .در این روش ،ضمانتی به پایداری در مدت زمان گذر
باين نقاا کاار وجاود نادارد و الزم اسات کاه متغيرهاای
جدولبندی به آهستگی تغيير کنند .همچناين ،ایان روش
نيازمند صرف زمان زیادی میباشد ،زیرا تعداد زیادی کنترل
کننده خطی بایستی بهدست آید و روندی خستهکننده را باه
دنبال دارد و در عمل اثبات شده است کاه ایان روش بارای
طبيعت غيرخطی هواپيما ،وقتی پارامترهای جدولبنادی در
مقایسه با پاسخ دیناميكی کند باشد مناساا اسات در غيار

معمااوال ،عاادم قطعياات سااامانه و همچنااين خطاهااای
محرک به شدت بر روی عملكرد سامانه کنتارل تااثيرگاذار
میباشند .در مرجا [ ]55یاك کنتارلکنناده ماد لغزشای
مرتبه باال برای دیناميك غيارخطای یاك هواپيماای بادون
سرنش اين جنگنااده طراح ای گردیااد .در ای ان مقالااه ،ی اك

)1- Unmanned Aerial Vehicle (UAV
2- Uncertainty
3- Gain Scheduling

)4– Proportional-Integral-Derivative (PID
)5- Sliding Mode Control (SMC
6- Eigenstructure assignment

کنترل بهينه زاویه اوج هواپيما با استفاده از  PIDو کنترل مد لغزشی مبتنی بر الگوریتم ( PSOگرایش :دیناميك ،ارتعاشات و کنترل)

هواپيمای جنگنده اف56 -به عناوان مادل ساامانه در نظار
گرفتااه شااد .نتااایج شاابيهسااازی نشااان داد کااه کنتاارل
پيشنهادی قادر به ردیابی خودکار مساير مرجا در حضاور
اغتشاشات خارجی ،دیناميكهای مدلنشده و خروجیهاای
ناکمينه فااز 5مایباشاد .همچناين در مرجا [ ،]52نتاایج
شبيهسازی بهدستآمده از طراحی یك سامانه ردیابی زاویاه
اوج هواپيمااا توسااط روش مااد لغزشاای نشااان دادنااد کااه
کنترلکننده پيشنهادی بهطور موثری میتواند برای ساامانه
ردیابی زاویه اوج هواپيما بهکار برده شود .کنترل مد لغزشای
پيشنهادی در مرج [ ]59بهمنظاور کنتارل نارخ اوج یاك
هواپيما اف56 -با افزودن یك انتگرالگيار هماراه باود ،کاه
نتایج شبيهسازی نشان داد که روش پيشنهادی بدون نياز به
هايچگونااه تنظايم پااارامتری ،عملكاارد موفقيااتآمياازی در
مقایسه با کنترلکننده معمولی منطبق بر مدل و تنظيمشده
از نظر مشخصات پاسخ حالت گذرا و خطای حالات مانادگار
دارد .نویسندگان مرج [ ]54با طراحی یاك کنتارلکنناده
لغزشی چند راهه 2برای مدل طولی غيرخطی و ناکمينه فااز
یك هواپيمای بادون سرنشاين نشاان دادناد کاه باا بهباود
خاصيت کليدزنی در تئاوری کنتارل ماد لغزشای مایتاوان
کيفيت عملكرد کنترل مد لغزشی را ارتقا بخشيد.
در مراج ذکرشده ،از دیناميك غيرخطی توسط تكنيك
کنترل مد لغزشی جهت کنترل یاك نموناه  UAVاساتفاده
شده است .اگرچه بهکارگيری روشهاای ماذکور باعا بااال
بردن دقت سامانه کنترلی در هواپيماهاای بادون سرنشاين
شده است []55-54؛ ولی با مشكالتی نظير محسوس باودن
خطای تعقيا ،دشواری ،تنظيم پارامتری و پيچيدگی سامانه
کنترلی همراه بودهاند .همچنين در برخی موارد ،بااال باودن
هزینه ساخت چنين کنترلکنندههایی باع شده تا محققان
بااه دنبااال روش هااای جااایگزین مناسااا باشااند .یكاای از
مشكالت رایج در طراحای کنتارل ماد لغزشای مرباو باه
خاصيت کليدزنی میباشاد کاه مایتواناد منجار باه پدیاده
زیگزاگی 9شود که نه تنها روی دقت کنترل تاثير میگاذارد
بلكه منجر به خرابی واحدهای کنترلی مایشاود .تحقيقاات
بسياری جهت حذف این پدیده انجام شده است که از مياان
آنها میتوان به روشهای تطبيقی [ ،]51روش شبكه عصبی
1- Non-minimum
2- Manifold
3- Chattering
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[ ]56و روش خطاایسااازی بااازخورد اشاااره نمااود [.]57
همچنااين نيااز یااك مساائله چااالش برانگيااز در طراحاای
کنترلکننده مد لغزشی در مراج فوق ،پيادا کاردن مقادار
مناسا برای پارامترهای تاثيرگذار در تاب سطح لغزش مای
باشد .بهطوریکه ،در اکثر ماوارد ایان پارامترهاا بار اسااس
شيوه سعی و خطا و یاا براسااس تجرباه و داناش مهندسای
تعيين شدهاند .عالوه بر این ،در مواردی که بخشی از پالنات
نامعين یا ناشناخته و یا دارای دیناميك متغير با زمان است،
کنترلکنندههای طراحیشده معمولی توانایی تنظيم مجادد
برای تطبيق دوباره با خواستههای مطلوب را ندارند و ضرایا
را یك بار و برای هميشه تنظيم میکنند و دارای رویكاردی
ثابت در طول زمان مایباشاند .اماا غالباا مشاكلی کاه ایان
روشهای کنترلای پيشانهادی دارناد ،عادم تطبياقپاذیری
ضرایا است ،که منجر به افت کيفيت پاساخ ،بارای برخای
حاالت میشود .از اینرو ،اغلا یك بازنگری کلی در کاارکرد
این نو از کنترلکنندهها ،اجتنابناپذیر است .ناوآوری ایان
مقاله در مقایسه با مراج فوق ،ارائاه یاك مكاانيزم تنظايم
هوشمند در طراحی کنترل مد لغزشی برای دیناميك متغير
با زمان سامانه هواپيما میباشد ،بهطوریکه در این طراحای
کنترل مد لغزشی هوشمند پارامترها را بهصورت آنالیان باه
گونهای تنظيم میکند که رفتار سامانه حلقاه بساته در هار
لحظه از زمان شبيه رفتار سامانه مرج و مطلوب شود.
سااامانه کنتاارل مااد لغزشاای دارای دو مزیاات اصاالی
میباشد -5رفتار دیناميكی سامانه ممكان اسات باا انتخااب
منحصربهفرد سطح لغزش بهبود یابد -2 .پاسخ حلقاه بساته
کامال نسبت به عدم قطعياتهاا و اغتشاشاات غيارحسااس
میباشد .طراحای کنتارلکنناده ماد لغزشای از دو مرحلاه
کنترلی تشكيل شده است که عبارتند از :مرحله رسيدن باه
سطح لغزش و مرحله دوم باقی ماندن روی سطح لغازش .در
واق روند طراحی کنترل مد لغزشی به محض انتخاب سطح
لغزش بسيار ساده میباشد .معموال سطح لغازش بار اسااس
دیناميكهای مطلوب تعریف میشود .به عبارت دیگر ،سطح
لغزش بر اساس خطا یا حالتهای مطلوب تعياين مایشاود
[ .]3-59در مرج [ ،]55یك سطح لغزش خطی باه جهات
سادگی تعریف شده است .اگرچه ،خاود تئاوری کنتارل ماد
لغزشی هيچ رهنماونی جهات طراحای ساطح لغازش ارائاه
نمیکند در حالیکه تعيين سطح لغزش مناسا در عملكارد
مطلوب کنترلکننده نقش مهمای ایفاا مایکناد .بناابراین،
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سطح لغزش در تئوری مد لغزشی باید با دقت تعریاف شاود
تا بتواند عملكرد مطلوب و پایداری حلقاه بساته را تضامين
کند.
عملكرد درست و دقيق هواپيماهای بادون سرنشاين باه
دليل قابليتهای نفوذ ،ایمنی و عملكارد بااالیی کاه دارناد،
باع دریافت صحيح و به موق دادهها و در نهایت منجر باه
دستیابی به اطالعات مورد نياز میشاود .لاذا ،باا توجاه باه
اختاللهایی که در حين کار در این نو سامانههاا باهوجاود
میآید داشتن یك کنترلکننده هوشمند برای هواپيماهاای
بدون سرنشين به نحوی که با تغييرات خطا بتواناد خاود را
منطبق کند ،حائز اهميت میباشد .در روش ارائهشده در این
مقاله ،با توجه به ميزان خطاای ساامانه ،پارامترهاای ساطح
5
لغزش با اساتفاده از الگاوریتم بهيناهساازی ازدحاام ذرات
) (PSOتنظيم میشوند تا سامانه دارای کمترین مقدار خطاا
و حالت پرواز بهينه باشد .از ویژگیهای ایان روش ،اساتفاده
از ضرایا هوشمند سطح لغزش در کنترل هواپيما میباشاد.
برخالف روشهای متاداول کاه در آنهاا ایان ضارایا ثابات
میباشند و در زمان کار سامانه تغييار نمایکنناد ،در روش
ارائهشده جهت بهينگی پاسخ سامانه ،پارامترهاای تاثيرگاذار
در تاب سطح لغزش با توجه به خطاای حاصال از خروجای
سامانه نسبت به ورودی آن باا باهکاارگيری الگاوریتم PSO
تعيين و اعمال میشوند ،که این امر منجر به انعطافپاذیری
بيشتر سطح لغزش جهت کنترل پرواز مسير طولی هواپيماا
میشود .سااختار مقالاه بادین صاورت مایباشاد کاه ابتادا
معادالت حرکت طولی هواپيما توصيف و سپس باه طراحای
کنتاارلکنناادههااای  PIDو مااد لغزشاای و نحااوه تنظاايم
پارامترهای آنها با استفاده از الگوریتم بهيناهساازی ازدحاام
ذرات پرداخته میشود .در پایان نتاایج شابيهساازی مساير
طولی پرواز هواپيمای بدون سرنشين ،نشاان مایدهناد کاه
روش پيشنهادی مد لغزشی نسبت به تاخير زمانی ،اغتشاش
و عدم قطعيت پارامتری مقاوم و غيرحساس بوده بهطوریکه
ابتدا به دیناميك خطی طولی و در نهایت به مدل غيرخطای
کوپلهشاده هواپيماا اعماال مایگاردد و در نهایات کيفيات
عملكردی مطلوب و مقاوم بودن روش پيشنهادی مد لغزشی
در مقایسه با کنترلکننده  PIDاثبات میشود.

)1- Particle Swarm Optimization (PSO

 -2مدل طولی هواپیمای بدون سرنشین
معادالت ششگانه حاکم بر حرکت هواپيما بسيار پيچيده
میباشد و معادالت دیفرانسيل کوپلشده غيرخطی بر آن
حاکم است به هرحال تحت یك سری از فرضيات معين این
معادالت قابل دکوپله و خطی شدن به دو دسته سه تایی در
جهت طولی (حرکت در صفحه عمودی) و عرضی (حرکت
در صفحه افقی) میباشند .کنترل اوج یك مساله طولی
است و هدف طراحی کنترلکننده جهت کنترل زاویه
مربوطه میباشد .سامانه کنترل اوج هواپيما در شكل  1نشان
داده شده است .در این شكل  X b , Yb , Zbنشاندهنده
محورهای مختصاتی قاب بدنه هواپيما  ،جهتگيری زاویه
اوج هواپيما نسبت به مختصات قاب اینرسی (زمين)

میباشند و زاویه انحراف باالبر 2که با   eنشان داده شده
است بهعنوان ورودی سامانه در نظر گرفته شده
است [.]51-53

شكل ( :)1سامانه کنترل اوج هواپيما.
شكل  2نيروها و گشتاورها و مولفههای سرعت در قاب بدنه
هواپيما را نشان میدهد M ،L .و  Nبه ترتيا مولفههای
گشتاور آیرودیناميكی برای رول ،پيچ و یاو میباشند q ،p .و
 rبه ترتيا نشاندهنده نرخهای زاویه محورهای رول ،پيچ و
یاو میباشند در حالیکه  v, uو  wبه ترتيا سرعت طولی،
سرعت جانبی و سرعت عمودی میباشند .زوایای  و 
به ترتيا زاویه حمله 9و زاویه سرش جانبی 4میباشند.
در دیناميكهای طولی هواپيما تنها گشتاور پيچش
)  ، ( Mنيروی پسا ( X ) 1و نيروی برا (Z) 6و ضرایا
تاثيرگذار بر این پارامترها در نظر گرفته میشود .بنابراین،
2- Elevator deflection angle
)3 - Angle of attack (AOA
4 - Sideslip angle
5 - Drag
6 - Lift

کنترل بهينه زاویه اوج هواپيما با استفاده از  PIDو کنترل مد لغزشی مبتنی بر الگوریتم ( PSOگرایش :دیناميك ،ارتعاشات و کنترل)

حرکت طولی تنها بر روی صفحه  x  zو گشتاورها تنها در
محور  yدر نظر گرفته میشود.
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بهمنظور دستیابی به مدل خطی با توجه به مرج [،]5
فرض میشود هواپيما در حالت تعادل 9در حال پرواز
میباشد .تاثير اختالالت کوچك در بيشتر پارامترها ناچيز
بوده و از اینرو فرض میشود که این اختالالت هيچگونه
تاثيری در بيشتر پارامترها نخواهند داشت و بر اساس این
فرض ،تواب غيرخطی حول نقطه تعادل ،خطی خواهند شد
[ .]25یعنی معادالت با یك مقدار مرج بهعالوه یك
اغتشاش و یا اختالل جایگزین میشوند که در زیر نشان
داده شده است:
w  w0  w

()4

r  r0  r
Z  Z 0  Z

u  u0  u, v  v0  v,

p  p0  p, q  q0  q,

X  X 0  X , M  M 0  M ,

   0  

شكل ( :)2نيرو ،گشتاورها و سرعت در مختصات قاب بدنه.
در این مقاله قبل از فرآیند مدلسازی ،فرض میشود که
هواپيما در یك کروز ماندگار ،ارتفا و سرعت ثابت قرار
5

گرفته است که در این حالت برآیند نيروهای پسا و پيشران

و نيروهای برا و وزن 2برابر صفر خواهد شد .همچنين فرض
میشود که تغيير در زاویه اوج تحت هيچ شرایطی تغييری
در سرعت هواپيما ایجاد نخواهد کرد .با در نظر گرفتن
فرضيات ذکرشده ،معادالت حرکت طولی هواپيما شامل
معادالت نيرو و گشتاور بهصورت زیر بهدست میآیند [.]53
()5

)X  mg sin( )  m(u  qw  rv

()2

)Z  mg cos( )cos( )  m(w  pv  qu

()9

) M  I y q  rq( I x  I z )  I xz ( p 2  r 2

در معادالت باال m ،جرم هواپيما )  u ، (kgمولفه سرعت
در جهت  r ، (m / s) xنرخ زاویه یاو )v ، (rad / s
مولفه سرعت در جهت  w ، (m / s) yمولفه سرعت در
جهت

z

بهمنظور راحتی ،شرایط پرواز مرج متقارن در نظر گرفته
میشود و نيروهای جلو برنده ثابت در نظر گرفته میشوند
که در نتيجه آن:

()1
v0  p0  q0  r0  0   0  w0  0
و در نهایت پس از خطیسازی ،معادالت دیناميكی خطی
طولی هواپيما بهصورت زیر بهدست میآیند:
() 6

d

  X u  u  X ww  ( g cos 0 )  X e  e
 dx


()7

d
d




Zu u  (1  Z w ) Z w  w  (u0  Z q )  g sin 0    Ze  e
dt 
dt




()1

d
d


d
M u u  M w  M w  w    M q    M e  e
2
dt
dt 


 dt

 -2-1تابع تبدیل
در این مقاله ،هدف طراحی کنترلکننده زاویه اوج یك
هواپيمای بدون سرنشين میباشد .روشهای پيشنهادی قادر
میباشند با استفاده از سطح کنترلی باالبر ،زاویه اوج هواپيما
را کنترل نماید .بنابراین ،با پيادهسازی معادالت ( )7( ،)6و
( ،)1تاب تبدیل نسبت تغيير در نرخ اوج به تغيير در زاویه
انحراف باالبر بهصورت معادله ( )3بهدست میآید:
()3

) I y ، (m / sمولفه گشتاور در محور

 I x ، (kgm2 ) yمولفه گشتاور در محور I z ، (kgm2 ) x
مولفه گشتاور در محور  (kgm2 ) zو  I xzمولفه گشتاور در
صفحه  x  zمیباشند.
1- Thrust
2- Weight

) q(s) (M e  M Ze / u0 )S  (M  Ze / u0  M e Z / u0

)  e (s) S 2  (M q  M   Z / u0 )S (Z M q / u0  M 

تاب تبدیل تغيير در زاویه اوج نسبت به تغيير در زاویه
انحراف باالبر میتواند از معادله ( )3بهصورت زیر بهدست
آید:
()55

q  

3- Trim
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)q(s)  s (s
) ( s) 1 q( s
 .
) e ( s) s  ( s

()55
()52

بنابراین ،تاب تبدیل برای سامانه کنترل اوج هواپيما
بهصورت زیر بهدست میآید:
)  (s) 1 (M e  M Ze / u0 )S  (M  Ze / u0  M e Z / u0
 .
)  e (s) S S 2  (M q  M   Z / u0 )S (Z M q / u0  M 

()59

همچنين ،ضرایا یك  UAVنمونه در جدول  1ارائه شده
است [.]25
جدول ( :)1پارامترهای پایداری مشتق طولی[.]25
پارامتر
سرعت یاو
سرعت
رول

زاویه حمله

نرخ پيچش
انحراف باال
بر

)  Z  Force( F 1 ) X  Force(S1گشتاور پيچش
) ( FT 1
-5/541

Xu 

-5/963

Zu 

-5/963

Mu 

5/596

Xw 

-2/52

Zw 

-5/51

Mw 

5

Xw 

5

X 

5

X 

5

Xq 

5

X e 

5

Zw 

Z  -919/42
Z  5
5

Zq 

Ze  -21/51

5

Mw 

-1/1

M 

-5/1376

M 
-2/51

Mq 

-55/174

M e 

از آنجا که در این مقاله تغييرات  θنسبت  eمورد نظر
میباشد ،لذا از تاب تبدیل  بهصورت زیر استفاده شد
e

[:]25
()54

) ( s
1.51s  0.1774

 e ( s) s 3  0.739s 2  0.921s

 -2-2فضای حالت
با توجه به [ ،]22دیناميكهای هواپيما مدل غيرخطی
طولی بهصورت زیر بيان میشوند:
) (L 0 ( )  L e
g

q 
) cos(  
  
()51

mV T
VT

) q  (M 0 ( )  M q q  M  e

  q


در معادله باال      میباشد که به آن زاویه مسير
پرواز میگویند که زاویهای بين بردار سرعت هواپيما ( )V T

و افق میباشد L0 ( ) .نيروی برا مبنا و  Lتاثير برا ناشی

از انحراف زاویه باالبر (  eورودی کنترلی) و ) M 0 (
گشتاور پيچش مبنا M q ،ميرایی پيچش و  M تاثير
کنترلی انحراف باالبر میباشند.
با فرض اینکه وزن هواپيما برابر با نيروی برا میباشد
یعنی  L ( (0))  mgو گشتاور پيچش تعادل برابر با صفر
میباشد یعنی  M 0 ( (0))  0و همچنين با فرض اینکه
زوایای )  ( ,بسيار کوچك میباشند شياهای نيروی برا
و گشتاور پيچش بهصورت زیر معرفی میشوند:
) L (

()56

)  (0


) M (

()57

)   ( 0



L 
M 

بنابراین ،مدل غيرخطی هواپيما به مدل خطی تبدیل
میشود:
) (L ( )  L e

q
  
mV T

()51
q  M  ( )  M q q  M  e

  q

از دیدگاه فضای حالت ،دیناميك کلی سامانه حلقه بسته

نشان داده شده در شكل  1میتواند بهصورت زیر ارائه شود:
()53

)) x  Ax  B (u  d (x

در معادله ( ،)53ماتریسهای  Aو  Bنشاندهنده دیناميك
طولی خطیشده یك هواپيمای بدون سرنشين نمونه در یك
شرایط پروازی میباشند ،بهطوریکه در آن شرایط پروازی
) (A,Bکنترلپذیر میباشند .متغيرهای حالت تعریفشده
عبارتند ازq  )T :

 x  (که در آن a ،زاویه حملهq ،

نرخ اوج و  θزاویه اوج میباشد.
سامانه دارای ورودی کنترلی تكبعدی تغييرات سكان
متحرک افقی عقا (زاویه انحراف زاویه باالبر) میباشد ،که
در شكل  1نشان داده شده است.
()25

u  e

خروجی سامانه ،زاویه اوج هواپيما جهت کنترل میباشد:
()25

y 

خ )  d (xنشاندهنده مدلی از عدم
در معادله (،)53
خ  یك مقدار ثابت است که
قطعيت میباشد ،و
نشاندهنده کارایی باالبرنده برای این سامانه تك ورودی

کنترل بهينه زاویه اوج هواپيما با استفاده از  PIDو کنترل مد لغزشی مبتنی بر الگوریتم ( PSOگرایش :دیناميك ،ارتعاشات و کنترل)

میباشد .بهطوریکه    1نشاندهنده عملكرد یك سكان
متحرک افقی عقا (الویتور) در شرایط کاری نرمال
میباشد.
بهمنظور دستیابی به مدل خطی برای سامانه و ایجاد
یك مدل مرج  ،یك سامانه خطی برای مدل طولی هواپيما
همراه با کارایی باالی سكان متحرک افقی عقا ) (  1و

بدون هيچ عدم قطعيت ) (d (x )  0در نظر گرفته شد.
که در نهایت ،معادالت حرکت طولی خطی هواپيما برای
متغيرهای حالت از قبيل زاویه حمله (  ،) نرخ تغيير زاویه
اوج (  ) qو زاویه اوج (  ) بهصورت زیر تعریف میشوند
[:]25-22

  Z a  ( Z q  1)q  Z  e

()22
()29

q  M a  M q q  M   e

()24

 q

11

 -3-1کنترلکننده تناسبی -انتگرالی -مشتقی ))PID

کنترلکننده  PIDبهعنوان یك ساختار کنترلی استاندارد در
نظریه کنترل کالسيك معرفی میشود .عملكرد سامانه با
تنظيم دقيق مقادیر بهره تناسبی )  ،( K pبهره انتگرالی
)  ( K iو بهره مشتقی )  ( K dبهبود مییابد و با تنظيم
پارامترهای فوق میتوان خطای حالت دائم و نوسانات
خروجی را در پاسخ به ورودی پله کنترل نمود .در سامانه
کنترلی پيشنهادی این مقاله ،کنترلکننده  PIDبا تنظيم
ورودی کنترلی (زاویه باالبر) سعی در کاهش مقدار خطا
(تفاوت بين خروجی سامانه با ورودی مطلوب) دارد .بهطور
کلی ،کنترلکننده  PIDبا تنظيم سه پارامتر میتواند عمل

e

e

در نهایت ،مدل فضای حالت برای سامانه کنترل اوج هواپيما
بهصورت زیر بهدست میآید:
0   

e

 0.232 



0 q   0.0232  
   

   0
0 


56.7
0.042
56.7

()21
e

   0.313
 q    0.0139
  
   0

 
1  q    0  
 
 

0

y  0

 -3طراحی کنترلکننده
در این بخش ،دو روش کنترلی ( PIDو مد لغزشای) جهات
کنتاارل زاویااه اوج باارای یااك هواپيم اای باادون سرنشااين
پيشنهاد مایگاردد .پارامترهاای بهيناه کنتارلکننادههاای
پيشنهادی با هدف به حاداقل رسااندن سايگنال کنترلای و
خطای ردیابی توسط الگوریتم  PSOتعيين میشاوند .بلاوک

کنترلی مناسبی برای پرواز مطلوب فراهم نماید (شكل .)4
رابطه ریاضی بين خروجی کنترلکننده ))  (u(tو
خطا ))  (e(tبهصورت معادله ( )26تعریف میشود:
()26

) de(t
dt

u (t )  K P e(t )  Ki  e(t )dt  K d

تاب تبدیل کنترلکننده  PIDبا استفاده از تبدیل الپالس
بهصورت زیر بيان میشود:
()27

K d s 2  K P s  Ki
s

 Kd s 

Ki
s

 KP 

)U (s
)E (s

C (s) 

در این معادله  uخروجی کنترلکننده (زاویه انحراف باالبر)
و  e  r  yورودی کنترلکننده (خطای کنترل)
میباشند .بلوک دیاگرام سيستم حلقه بسته کنترلکننده
 PIDدر شكل  4نشان داده شده است.

دیاگرام سامانه کنترلی پيشانهادی در شاكل  3نشاان داده
شده است.
شكل ( :)4سيستم حلقه بسته با کنترلکننده .PID
بهمنظور سادگی و کاهش پيچيدگی در تحليل محاسباتی
یك سامانه هواپيما ،دیناميك محرک مرتبه اول مطابق با
مرج [ ]29فرض میشود:
شكل ( :)3سامانه کنترل اوج هواپيما.

()21

) u  e  e (e  e ,c
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در معادله ( ،)21عبارت  e ,c  ucنشاندهنده فرمان
سيگنال کنترلی یا فرمان ميزان انحراف زاویه باالبر میباشد
(شكل  .)5ثابت محرک برابر با  -15در نظر گرفته شد

).]24[ (e  50
یك سامانه مدل مرج برای سامانه هواپيما با توجه به
مرج [ ]24بهمنظور فرمولبندی کردن زاویه اوج مطلوب
بهصورت زیر تعریف میشود:
()23

استفاده از شناخت و ترکيا یادگيری گروهی حرکت
میکنند .این فرآیند تا زمان رسيدن به معيار توقف ادامه
مییابد .پس از هر تكرار ،تمام ذرات موقعيت و سرعت خود
را برای دستیابی به ارزش بهتر با توجه به رابطه زیر
بهروزرسانی میکنند [:]21-26
()95

m  2nm  n 2m  n 2 r

)) Vij (t  1)  wVij (t )  c1r1 ( pbestij (t )  xij (t
))  c2 r2 (gbest j (t )  xij (t
) X ij (t  1)  Vij (t  1)  X ij (t

که در آن ضریا ميرایی  و فرکانس طبيعی ناميرا n

()95

بهترتيا برابر با  5/11و  5/1رادیان بر ثانيه در نظر گرفته
میشوند.

که در آن c2 , c1 ،به ترتيا پارامترهای یادگيری شخصی و
جمعی ناميده میشوند که حداکثر گام را تعيين میکنند و
 wوزن اینرسی میباشد که تاثير سرعت قبلی ذرات در
لحظه مورد نظر را تعيين میکند .در حالی که  iشمارنده

 -3-2الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات PSO

الگوریتم  PSOاز طریق شبيهسازی رفتار اجتماعی پرندگان،
در سال 5331ميالدی توسط کندی و ابرهارت معرفی شد
[ PSO .]21-26میتواند بهعنوان یك جستجوگر قوی و
ابزار بهينهسازی ،برای مسائل غيرخطی بهکارگرفته شود.
زیرا از مفهوم ساده آن ،چنين به نظر میرسد که نياز به
محاسباتی کمتر داشته و عملكردی رقابتی در مقایسه با
روشهای دیگر مانند الگوریتمهای تكاملی دارد .باتوجه به
کاربرد مكرر طيف گستردهای از مسائل واقعی بهينهسازی،
 PSOتوجه زیادی از محققان را در عملكرد به خود جلا
کرده است [.]27-23

 PSOبا در دست داشتن یك دسته از کل ذرات )(m
کار میکند .هر ذره میتواند بهعنوان یك راهحل کاندید
برای یك مسئله بهينهسازی در نظر گرفته شود و میتوان
آن را توسط یك نقطه و یا یك بردار ] X ij  [ X i1 ,..., X id
در یك فضای جستجو با بعد  dنشان داد ،که در حال
حرکت به سمت نقا جدید در فضای جستجو با اضافه
کردن بردار سرعت ]  Vij  [Vi1 ,...,Vidبرای تسهيل بيشتر

فرآیند جستجو است .موقعيتهای اوليه و سرعت ذرات
بهصورت تصادفی انتخاب میشوند .همه ذرات در فضای
جستجو بهمنظور بهينهسازی تاب هدف حرکت میکنند .هر
عضو از این گروه پس از ارزیابی در تاب هدف دارای یك
امتياز ،بهعنوان یك ارزش وزنی در نظر گرفته میشود.
اعضاء با بيشترین امتياز بهعنوان بهينه سراسری ناميده
میشود .هر ذره موقعيت قبلی خود را حفظ میکند .در طی
فرآیند جستجو تمام ذرات به سمت مناطق جواب بالقوه با

تكرار و )  X j (t ), V j (tبهترتيا نشاندهنده سرعت و
موقعيت فعلی ذره  jام در مرحله تكرار  tمیباشد.
)  pbest (tبهترین موقعيت قبلی هر ذره تا لحظه  tاست و
)  gbest(tموقعيت بهترین ذره در گروه است r2 , r1 .دو
مقدار تصادفی مستقل با توزی یكنواخت میباشند که از

بازه  u  0,1انتخاب میشوند و  tمرتبه تكرار زمان است.

بهطور خالصه مراحل الگوریتم  PSOبهصورت زیر میباشد
[:]21-95
 -5انتخاب پارامترهای  PSOاز قبيل :اندازه جمعيت،
بيشترین تعداد تكرار و مقادیر اینرسی وزنی )، ( w
پارامترهای یادگيری شخصی )  (c1و جمعی ) ( (c2جدول .)2
 -2ایجاد جمعيت اوليه.
 -9تعيين مقدار برازندگی هر ذره با استفاده از تاب هزینه
(معادله .)92
()92

J   (1e2  2u 2 )dt

 -4تعيين بهترین خاطره شخصی ) (pbestهر ذره و
بهترین خاطره جمعی ) (gbestکل گروه با استفاده از
مقدار برازندگی و در صورت لزوم بهروزرسانی آنها.
 -1بهروزرسانی سرعت و موقعيت هر ذره با استفاده از
معادالت ( )95و (.)95
 -6در صورت برآورده نشدن معيار توقف (بيشترین تعداد
تكرار) از مرحله  9تكرار شود.
 -7پایان.
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کنترل بهينه زاویه اوج هواپيما با استفاده از  PIDو کنترل مد لغزشی مبتنی بر الگوریتم ( PSOگرایش :دیناميك ،ارتعاشات و کنترل)

 -3-3تابع هدف

را نشان میدهد ،هنگامیکه پارامترهای  PIDبا الگوریتم

برای یك مساله بهينهسازی ،یك تاب هزینه بهعنوان معيار

 PSOتعيين میشوند .در حالیکه شكل  6بلوک دیاگرام

سنجشی برای عملكرد سامانه انتخاب میشود .هدف تعيين
پارامترهای کنترلکننده میباشد بهطوریکه کنترلکننده
هنگام اعمال به سامانه بتواند زاویه اوج مطلوب را دنبال
کند .تاب هزینه پيشنهادی دارای دو پارامتر از قبيل انتگرال
مربعات خطا و سيگنال کنترل )  (uمیباشد که در آن
پارامتر دوم ،نوسانات سری و تغييرات ناگهانی در سيگنال
کنترلی را محدود میکند [.]95

سامانه حلقه بسته شامل مدل طولی هواپيما ،محرک،
کنترلکننده  ،PIDمدل مرج و بهينهساز آفالین  PSOرا
در محيط سيمولينك نشان میدهد.
جدول ( :)2مقادیر پارامترهای الگوریتم  PSOو تاب هزینه.
نام پارامتر

مقدار

تعداد ذرات

51

تعداد تكرار

95

مقادیر بهينه پارامترهای الگوریتم  PSOو تاب هزینه
پس از چندین بار اجرا توسط فرآیند سعی و خطا تعيين

وزن اینرسی

wmin  5/2، wmax  5/3

c2 , c1

2/54

شدند بهطوریکه در جدول  2نشان داده شده است .شكل 5

2 , 1

5/1

بلوک دیاگرام مدل طولی هواپيما همراه با کنترلکننده PID

شكل ( :)5بلوک دیاگرام سامانه کنترل بهينه اوج هواپيما.

شكل ( :)6مدل سيمولينك برای بهينهسازی کنترلکننده

 PIDجهت کنترل زاویه اوج هواپيما.

فصلنامه علمی مكانيك هوافضا ،جلد  ،51شماره  ،4زمستان 5931

11
 -3-4کنترل مد لغزشی )(SMC

در طراحی کنترلکننده مد لغزشی ،سعی میشود تا با
استفاده از قانون کنترل ،حالتهای سامانه در هر کجا از
فضای  nبعدی قرار دارند به یك سطح لغزش همگرا شوند و
هنگامیکه حالتهای سامانه بر روی سطح لغزش قرار
گرفتند باید همواره روی سطح لغزش حفظ شوند که این
امر منجر میشود تا حالتهای روی سطح لغزش بهصورت
نمایی به سمت نقطه تعادل همگرا شوند .بنابراین ،طراحی
کنترل مد لغزشی شامل دو مرحله می باشد[:]92-96
 -5طراحی سطح لغزش :که بر اساس مشخصات عملكردی
مطلوب سامانه طراحی میشود.
 -2دستیابی به قانون کنترل :منجر به این امر میشود که
سطح لغزش جذبکننده باشد یا به عبارت دیگر همواره
حالتهای سامانه (چه در باال یا پایين سطح لغزش قرار
داشته باشند) به سمت سطح لغزش جذب شوند.
روش کنترل مد لغزشی برای بسياری از سيستمهاا باا
دیناميك غيرخطی و وجود عدم قطعيت پارامتری در فرآیند
مدلسازی ،به خوبی ردیابی مسير را فراهم میکند [ .]97با
توجه به استفاده از روش ردیابی در این مقاله ،معادله ساطح
لغزش بر مبنای خطای ردیابی (تفاضال معاادالت ساامانه و
معادالت مدل مرج ) و مشتقات خطا تعریف میشود .بهطور
کلی در این روش سطح لغزش بهگونهای انتخاب میشود تاا
هنگامی که متغيرهاای حالات بار روی ساطح لغازش قارار
گرفتند ،خطای ردیابی سامانه با یاك سارعت مناساا و باا
مشخصات عملكردی مطلوب به سمت صفر ميل کند .اغلاا
معادله سطح لغزش 5به فرم یك معادله دیفرانسيل با مرتباه
 n  1از خطای ردیابی تحت رابطاه زیار تعریاف مایشاود
[.]92-96
e  yd  y
()99
d
S (E, t )  (  k )n 1e (t ), k  0
dt
در معادله باال n ،پارامتر وابسته به مرتبه سامانه k ،ثابت
لغزش y ،خروجی سامانه و  ydخروجی مطلوب میباشد.
با توجه به مدل دیناميك طولی هواپيما ،معادله سطح لغزش
بهصورت زیر تعریف میگردد.
()94

S ( E, t )  e(t )  ke(t ), k  0

1-Sliding Surface

و رفتار سامانه زمانی که در این ساطح قارار مایگيارد ،ماد
لغزشی ناميده میشود .در واق در معادله فوق اگار ، S  0

آنگاااه  e  0و در نتيجااه  y  ydماایشااود کااه نشااان
میدهد معادله فوق پایدار مجانبی میباشد.
برای طراحی سامانه کنترل مد لغزشی ،ابتدا معادالت حالت
حرکت طولی هواپيما ( )29( ،)22و ( )24را براساس خطای
ردیابی و مشتقات آن تعریف میکنيم.
()91

x1  Za x1  (Zq  1) x2  Ze u

()96

x2  M a x1  Mq x2  M e u

()97

x3  x2

در معادالت ( )96( ،)91و (، x2  q ، x1   ،)97

 x3  و  u   eمیباشند .بنابراین ،دیناميك خروجی
سامانه کنترل اوج بهصورت زیر بهدست میآید:
y  x3  y  x3  x2

()91

y  x2  M a x1  M q x2  M e u

و دیناميك خطای ردیابی مانند معادله ( )93بهدست
میآید.
e  y  yd

()93

e  M a x1  M q x2  M e u  yd

برای تعریف معادله سطح لغزش بر اساس  e, eداریم:
e1  e2
()45

e2  M a x1  M q x2  M e  e  yd

 S  e2  ke1 , k  0
شرایط مناسا برای وجود و دستیابی به یك سطح لغزش

در فضای حالت ،انتخاب قانون کنترل مناسا میباشد
بهنحوی که با صفر شدن مقدار تاب )  S ( E, tیك ورودی
کنترلی ایجاد شود تا اینکه تاب  S 2بهعنوان تاب لياپونوف،
در شر لغزش مطابق رابطه ( )45صدق کند [:]97
1
V (s)  S 2
()45
2
 V ( s)  SS   S ; 0  
S  e2  ke1  M a x1  M q x2  M e u  yd  kx2

()42

V ( s)  SS  S ( M a x1  M q x2  kx2  yd )  SM e uSMC   S
sign[ S ][ M a x1  M q x2  M e uSMC  kx2  yd ]  

بهمنظور طراحی کنترلکننده مد لغزشی ایدهآل که نامساوی
فاااوق را بااارآورده کناااد فااارض مااایشاااود کاااه:

کنترل بهينه زاویه اوج هواپيما با استفاده از  PIDو کنترل مد لغزشی مبتنی بر الگوریتم ( PSOگرایش :دیناميك ،ارتعاشات و کنترل)

)  F ( x, k

()49

M a  M q q  kq
M e

1)a  b  a  b

()44

2) ab  a b
) 1,2)  V  S M e F  M e SuSMC  M e ( S F  SuSMC

بنابراین ،برای دستیابی به شر لغزش ) ، (V (s)  0یك
ترم گسسته به سطح لغزش اضافه میشود و قانون کنترلی
بهصورت زیر بهدست میآید:
uSMC   Fsign(S )   sign(S ),   0

()41

M e  0

 V (s)   M e S  0,

بنابراین ،طبق قضيه لياپونوف ،سامانه پایدار میباشد از
اینرو طراحی منطقی میباشد.
طبق روابط بدیهی نامساوی مثلثی معادله ( )44و مقادیر
عددی جدول  ،1تاب  Fبرای سامانه کنترل اوج هواپيما
بهصورت زیر تعریف میشود:
()46

0.013   0.426 q  56.7k q
0.0203

F

بنابراین ،بهمنظور برآورده کردن شر ) (S  0بر روی
سطح لغزش ،کنترل معادل با توجه به معادله ( )41بهصورت
زیر بهدست میآید:

()47
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)uSMC  ( F   )sign(S

بر اساس معادله ( ،)47هنگامی که مسير حالتها روی
سطح لغزش قرار گرفتند ) ، (S  0کنترل معادل تضمين
میکند که مسير حالتها تحت شرایط ایدهآل روی سطح
لغزش باقی بمانند و به سمت نقطه تعادل همگرا شوند.
بهمنظور کاهش یا حذف پدیده زیگزاگی (اثر چترینگ)
در پاسخها ،یكی از متداولترین روشهای پيشنهادی روش
الیه مرزی میباشد که باع کاهش خاصيت تغيير ناپذیری
سامانه و سوئيچينگ سيگنال ورودی میشود .از اینرو ،یك
الیه مرزی اطراف سطح کليدزنی معرفی میشود و بهجای
تاب عالمت از تاب اشبا  5بهصورت زیر استفاده میشود.
;S  

()41

; S  
;  S  

1


sat ( S )  1
S

 

در این تحقيق ،از محيط سيمولينك برای طراحی
ساختارهای کنترلی استفاده شده است .شكل  1بلوک
دیاگرام سامانه کنترلی را نشان میدهد.

شكل ( :)1مدل سيمولينك برای بهينهسازی روی خط کنترلکننده  SMCجهت کنترل زاویه اوج هواپيما.

1-Saturation Function

65

تعيين مقادیر دو پارامتر  k ,در طراحی کنترل مد
لغزشی ،از اهميت ویژهای برخوردار است .به کمك پارامتر
 kمیتوان تعيين کرد که حالتهای سامانه پس از
قرارگيری روی سطح لغزش با چه سرعتی به تعادل برسند و
پارامتر  بيانگر مدت زمان سپری شده برای همگرایی
حالتهای سامانه به سطح لغزش میباشد [.]29-97
بنابراین ،با تعيين مقادیر بهينه این دو پارامتر میتوان
عملكرد سامانه کنترل را بهبود بخشيد .از اینرو در این
مقاله ،هدف از بهينهسازی کنترل مد لغزشی با الگوریتم
 ،PSOتعيين مقادیر بهينه پارامترهای  k ,میباشد،
آنچنانکه کنترلکننده هنگام اعمال به سامانه بتواند زاویه
اوج مطلوب را دنبال کند.
در بهينهسازی کنترلکننده مد لغزشی ،تاب هدف مانند
معادله ( )92و تمامی پارامترهای الگوریتم  PSOمطابق با
جدول  2در نظر گرفته شده است .پس از طراحی
کنترلکننده مد لغزشی پيشنهادی برای مدل خطی طولی
هواپيما (معادله  ،)25برای ارزیابی عملكرد کنترلکننده
پيشنهادی ،الزم است که بر مدل غيرخطی (معادله )51
اعمال گردد.

 -4نتایج شبیهسازی
در این بخش ،نتایج حاصل از شبيهسازی کنترلکنندههای
طراحیشده برای مسير پرواز طولی هواپيما ارائه میگردد و
نتایج حاصل از کنترلکننده  SMCبا نتایج کنترلکننده
 PIDمورد مقایسه قرار میگيرد .همانگونه که بيان شد
کنترل مسير طولی در هواپيماهای بدون سرنشين به دليل
اهميتی که در شناسایی دارند ،یكی از مهمترین بخشهای
این سامانهها میباشند .ساختار این کنترلکنندهها براساس
مدل ریاضی سامانه خطی میباشد .از آنجا که معموال مدل
دقيقی از سامانه به دليل وجود نامعينی ،غيرخطی بودن،
تاخير ،اغتشاش و نظير آن موجود نبوده و کنترل مناسا
صورت نمیگيرد در برخی موارد موجا بروز خطا و حتی
خارج شدن هواپيما از مسير خود در اثر کنترل نادرست
مسير پرواز میگردد .داشتن یك کنترلکننده هوشمند
بهنحوی که با تغييرات خطا بتواند خود را منطبق کند ،حائز
اهميت است .در روش ارائهشده با توجه به ميزان خطای
سامانه ،مقادیر پارامترهای کنترلکننده  PIDو کنترل مد
لغزشی با استفاده از الگوریتم  PSOتنظيم میشوند تا
سامانه دارای کمترین مقدار خطا باشد .در این تحقيق،
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مدلی از یك هواپيمای بدون سرنشين نمونه با استفاده از
نرمافزار متلا در محيط سيمولينك بهازای دو کنترلکننده
مذکور شبيهسازی شده است .در شبيهسازیها ،محدوده
اشبا سكان متحرک افقی عقا (زاویه انحراف باالبر)
 35 degمطابق با مرج [ ]24در نظر گرفته شد .با توجه
به شكل  ،5کنترل مدل لغزشی پيشنهادی یك فرمان
کنترلی  u cصادر میکند که این سيگنال فرمان داده شده،
وارد مدل محرک پيشنهادی با محدودیت اشبا در نظر
گرفته میشود تا یك سيگنال کنترلی واقعی  uایجاد کند.
(سيگنال کنترلی واقعی برابر با انحراف زاویه سكان متحرک
افقی عقا است) ،تاخير زمانی برابر با  5/52ثانيه و
دیناميك محرک مطابق با معادله ( )21در نظر گرفته شد.
دیناميك محرک در بهينهسازی صرفنظر شد ،اما
محدودیت اشبا برای زاویه باالبر برابر با  35 degدر نظر
گرفته شد .برای اطمينان از اینکه که کنترل بهينهشده یك
حاشيه تاخير زمانی  5/52داشته باشد ،سامانه نيز با تاخير
زمانی  5/52ثانيه بهينه شده است بهطوریکه کنترل بهينه-
شده قادر به اداره تاخير زمانی باالتر از این مقدار باشد .در
بهينهسازی کنترلکننده  ،PIDابعاد  nهر ذره برابر با  9در
نظر گرفته میشود،
زیرا مقدار سه بهره  K p , Ki , Kdباید توسط الگوریتم
تعيين شوند در حالیکه در بهينهسازی کنترلکننده مد
لغزشی متغيرهای تصميمگيری برابر با  2در نظر گرفته
میشود زیرا دو پارامتر  k ,توسط الگوریتم تعيين می-
شوند .جدول  3محدودههای جستجو توسط  PSOو مقادیر
نهایی که توسط  PSOبرای پارامترها پس از بهينهسازی
انتخاب شدهاند را نشان میدهد .شكلهای  2و  3بهترتيا
نشاندهنده منحنی همگرایی  PID-PSOو SMC-PSO
میباشند .نمودار تغييرات ضرایا کنترل مدل لغزشی و
 PIDدر طول فرآیند بهينهسازی در شكل  11نشان داده
شده است.
جدول ( :)3محدوده جستجو و مقادیر بهينه.
پارامتر

کمترین

بيشترین

بهينه

Kp

5

55

3/31

Ki

5

55

7/91

Kd

5

55

3/33

k


5

55

5/33

5

55
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Objective space
PID-PSO
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Best score obtained so far

گرفته میشود .شكل  11این سيگنال ورودی ،خروجی زاویه
اوج تاب تبدیل مطلوب ( معادله  )23و پاسخ سامانههای
کنترل بهينه اوج هواپيما به این ورودی را نشان میدهد که
به خوبی قادر به دنبال کردن سيگنال ورودی آزمون نوعی
میباشند .از مدل تاب تبدیل مطلوب بهعنوان معياری برای
سنجش کيفيت عملكرد کنترلکنندهها استفاده شده است.
6
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ورودی پله بدون و همراه با تاخير زمانی را نشان میدهناد و
همچنااين شااكل  14رفتارهااای کنترلاای باارای هاار دو
کنترل کننادههای  PID-PSOو  SMC-PSOرا نشاان مای-
دهند .هر دو سيگنال کنترلی رفتاری مشابه هم دارند.
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شكل ( :)11نمودار تغييرات ضرایا  SMCو .PID
بهمنظور بررسی عملكرد دو کنترلکننده  PID-PSOو
 ،SMC-PSOیك سيگنال ورودی آزمون نوعی 5در نظر
1-Test Input Signal
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شكل ( :)12ردیابی زاویه اوج ( بدون تاخير زمانی).
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Value of optimal parameters

) (SMC) Kp (PID
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SMC-PSOشكل ( :)13ردیابی زاویه اوج ( همراه با تاخير زمانی).
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شكل ( :)14زاویه انحراف باالبر   eبرای مدل هواپيما
(بدون تاخير زمانی).
شااكلهااای  15و  16بااهترتيااا خروجاای زاویااه اوج بااا
کنترلکننده  PID-PSOو  SMC-PSOهمراه با تاخير زمانی
و اغتشاش به ورودی پله با دامنه  5/4را نشان میدهند.
0.5

0.05
10
)Time (s

5

0

0

شكل ( :)16کنترل زاویه اوج هواپيما با کنترلکننده
( SMC-PSOهمراه با تاخير زمانی و اغتشاش).

0.34

0.6

0.1

SMC-PSO

15

), Pitch Angle (rad

0.42

0.4

0.35

با توجه به مدل فضای حالت ارائهشده در معادله ( ،)21به-
منظور آزمایش مقاومت کنترلکنندههای پيشنهادی مطابق
با مرج [ ،]24مدلی از عدم قطعيت )  d (xکه شامل
جمالت غيرخطی میباشد مانند معادله ( )15تعریف می-
شود .فرض میشود که آیرودیناميكهای غيرخطی سيستم
مانند تابعی از زاویه حمله ظاهر شوند [:]24
()15

f ( )  0.1cos(a)  0.2sin(10a)  0.05e a2 ,

شكل  11پاسخ سامانه حلقه بسته را نسبت به عدم قطعيات

0.5پارامتری باا کنتارل کننادههاای  PID-PSOو
نشان مایدهاد کاه نتاایج بياانگر ایان امار مایباشاند کاه
کنترلکننده  SMC-PSOبرخالف کنترلکنناده PID-PSO
عملكرد مطلوبی برای مادل خطای طاولی هواپيماا از خاود
نشان میدهد که نشاندهنده مقاومت این کنتارلکنناده در
0.45
مقابل نامعينی در پارامترهای سامانه میباشد.
SMC-PSO

0.45
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10

5
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0.35

0.4

0

)Time (s

شكل ( :)11زاویه اوج  برای مدل خطی طولی هواپيما

شكل ( :)15کنترل زاویه اوج هواپيما با کنترلکننده

(همراه با عدم قطعيت پارامتری و تاخير زمانی).

( PID-PSOهمراه با تاخير زمانی و اغتشاش).

0.3
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جهت بررسی کيفيت عملكرد کنترلکنندههای طراحیشاده
برای مدل خطی طولی هواپيما ،کنترلکنندههای پيشنهادی
به مدل غيرخطی طولی (معادله  )51اعماال مایشاوند کاه

حاالیکاه کنتارلکنناده  SMC-PSOتوانساته اسات اثار
عبارتهای غيرخطای در مادل طاولی را تاا حاد مطلاوبی
کاهش دهد و مقاومت در مقابل عدم قطعيتهای پاارامتری

شكل  12خروجی زاویه اوج مدل غيرخطی را نشان میدهد.

و دیناميكهای مدلنشده را به نمایش بگذارد.
0.5

0.5

با توجه به شكل  12درصد ميزان فراجهش پاسخ سامانه در

روش کنترل  SMC-PSOنسبت به کنتارلکنناده
 PSOبسيار کم میباشد که از بروز خطاهای احتمالی در اثار
0.45
تغييرات مسير پرواز کاسته میشود .از طرفی سرعت ساامانه
PID-PSO
کنترلی  SMC-PSOبيشتر از کنتارلکنناده
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شكل ( :)12زاویه اوج  برای مدل غيرخطی طولی
Reference Input
(SMC-PSOهمراه با دیناميكهای مدلنشده و عدم قطعيت
هواپيما
پارامتری).

), Pitch Angle (rad

0.2

), Pitch Angle (rad

0.3

 0.4میباشد .همچناين در جادول  4هار دو روش باا توجاه باه
مشخصات پاسخ گذرا با هم مقایساه شادهاناد .باا توجاه باه
جدول ،مقدار زمان صعود در روش کنترلکننده  PIDنسبت
 0.35به روش مد لغزشی اندکی بهتر بوده ولی در سایر پارامترهاا،
روش پيشنهادی مد لغزشی مناساتر میباشاد .از آنجاا کاه
سامانه پرواز  UAVنسبتا لخات اسات ایان تغييار در زماان
0.3
صعود نيز قابل چشمپوشی اسات و در نتيجاه باا توجاه باه

PID-PSO

40

با توجه به شكل  11هر دو کنتارلکنناده در ردیاابی مساير
35

30

25

Timeانااد .اگرچااه کنتاارل کننااده
مطلااوب ،موفااق عماال)(sکاارده
 SMC-PSOدر ردیابی عملكردی بسيار مشابه با مادل تااب
تباادیل مطلااوب تعریاافشااده دارد .همچنااين بااا توجااه بااه

جدول  ،4میتوان نتيجه گرفت که روش ماد لغزشای روش
 0.25مناساتری میباشد.

20

جدول ( :)4مشخصات پاسخ گذرا (بدون تاخير زمانی و
اغتشاش) دو کنترلکننده پيشنهادی.

شكلهای  15و  16هر دو کنترلکننده پيشانهادی در برابار

پارامتر

SMC-PSO

PID-PSO

اغتشاشات وارده بر سامانه و تااخير زماانی مقااوم باودهاناد.
اگرچه کنترلکنناده  SMC-PSOدارای کيفيات عملكاردی
بهتری میباشد زیارا اگار دامناه اغتشاشاات افازایش یایاد،
کنترلکننده  PID-PSOقادر به کنتارل زاویاه اوج نخواهاد

فراجهش )( P.O %

%5/59

%57

زمان صعود ) (tr

5/1

5

زمان نشست ) (ts

2/69

7/75

خطای ماندگار ) (ess

5

5/517

بود .بر اساس شكل  11کنترلکننده مد لغزشی در مقایساه

تاب هزینه ) ( J

5/527

5/67

با کنترلکننده  PIDدارای مقاومت پارامتری مطلوبی است.
آنچه که در این مقاله مورد تأکيد است ،بررسی ضعفهای
احتماالی روشهاای طراحای کنتارل خطای مثال کنتارل
کالسيك و توانمندیهای کنترل مدرن مانند مد لغزشی در
مواجه با عدم قطعيت پارامتری و دیناميكهای مادلنشاده
اسات .هماانطاوری کاه از شاكل  12مشاخ

اسات،

کنتاارلکننااده  PID-PSOدر مواجااه بااا دیناميااكهااای
مدلنشده ،که در مدل غيرخطی طولی هواپيما نهفته اسات
دارای ضعف میباشد که نشاندهنادهی عادم مقاومات ایان
کنترلکننده نسبت به دینامياكهاای مادلنشاده اسات در

 -5نتیجهگیری
در ایاان تحقيااق ،دو روش کنترلاای ) (SMC ,PIDجهاات
کنترل زاویه اوج بارای مادل طاولی یاك هواپيماای بادون
سرنشين ارائه شده است .در روشهای ارائهشده ،از الگوریتم
بهينهسازی  PSOجهت بهينهسازی هر دو کنترل کنناده باا
توجه به خطای حاصل از خروجی سامانه نسابت باه ورودی
مطلوب و سيگنال کنترلی استفاده شد .عملكارد روشهاای
کنترلی پيشنهادی ،براساس چندین معيار مورد بررسی قارار
گرفت که از ميان آنها مایتاوان باه مشخصاههاای پاساخ
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 مقاوماات نساابت بااه نااامعينیهااای پااارامتری و،زمااانی
دیناميكهای مدلنشده و ردیاابی فرماانهاا در محادودهای
 مقاومت در برابر تاخير زمانی و اغتشاش باا.وسي اشاره کرد
بررسی پاسخ زمانی مدل خطای و نياز مقاومات نسابت باه
دیناميكهای مدلنشده و مقاومت پارامتری با بررسی پاساخ
زمانی مدل غيرخطی که دارای عبارات کوپلينگ ميان زاویه
 باهطاور. مورد بررسی قرار گرفت،حمله و زاویه اوج میباشد
- کنتارل-5 ، نتایج شبيهسازی نشان میدهناد کاه،خالصه
کنندههای کالسيك و مد لغزشی برای مادل خطای تقریباا
 طراحای کنتارل، اگرچاه-2 .نتایج مطلوبی را ارائه میدهند
 اماا دارای،مد لغزشی مبتنی بر مدل خطای صاورت گرفات
عملكرد مطلوبی در حضور نامعينیهای پارامتری و همچنين
 در،دیناميكهای مدلنشده میباشد و بهعنوان نتيجه نهایی
صورت عدم وجاود ناامعينیهاا در مادل ریاضای موجاود از
 اساتفاده از روشهاای مبتنایبار،هواپيمای بدون سرنشين
 زیارا امكاان. پيشنهاد میشاود، مثل کنترل کالسيك،مدل
 اماا در حضاور.بررسی تحليلی پایداری به راحتی وجود دارد
 کنترل مد لغزشی دارای پتانسايل بااالیی جهات،نامعينیها
 همچنين این تحقيق.کنترل زاویه اوج و سایر مدها میباشد
PSO نشان داد که چگونه با استفاده از الگوریتم بهينهسازی
میتوان بهطور خودکار پارامترهای وزنی کنتارلکنناده ماد
لغزشی را تنظايم نماود کاه در نتيجاه آن تكياه باه داناش
.تجربی جهت تعيين ضرایا کنترلکننده کاهش مییابد

 مراجع-6
1. Nelson, R. C. “Flight Stability and Automatic
Control”, WCB/McGraw Hill, New York, 1998.
2. Redling, T. J. “Integrated Flight Control Systems:
a New Paradigm for an Old Art” Aerospace and
Electronic Systems Magazine, IEEE. Vol. 16,
No. 5, pp. 17-22, 2001.
3. Stojiljkovic, B., Vasov, L., Mitrovic, C., and
Cvetkovic, D. “The Application of the Root
Locus Method for the Design of Pitch Controller
of an F-104A Aircraft”, Strojniški vestnik, Vol.
5, No. 9, pp. 555-60, 2009.
4. Boskoski, P., Mileva, B., and Deskoski S. “Auto
Landing Using Fuzzy Logic”, 6th International
PhD Workshop on Systems and Control, Izola,
Slovenia, 2005.
5. Choe, D., Lee, Y., and Cho, S. “Nonlinear Pitch
Autopilot Design with Local Lines Linear System

61

) ارتعاشات و کنترل، دیناميك: (گرایشPSO  و کنترل مد لغزشی مبتنی بر الگوریتمPID کنترل بهينه زاویه اوج هواپيما با استفاده از

28. Yu, G. R., Huang, J. W., and Chen, Y. H.,
“Optimal Fuzzy Control of Piezoelectric Systems
Based on Hybird Taguchi Method and Particle
Swarm Optimization”; Proc. Int. Conf. Systems,
Man, and Cybernetics, IEEE Publ., Piscataway,
2009.
29. Omizegba, E. E., and
Fuzzy Membership
Swarm Algorithm”,
Systems, Man, and
Piscataway, 2009.

Adebay, G. E. “Optimizing
Functions Using Particle
Proc. IEEE Int. Conf.
Cybernetics, IEEE Publ.,

30. Ayoubi, M. A., and Ting, E. “Optimized Fuzzy
Proportional/Integral/Derivative Controller for
Aircraft Pitch Control”, J. Aerospace Information
Systems. Vol. 10, No. 8, pp. 411–429, 2013.
31. Sangchul, L., Kwangjin, K., and Youdan, K. “A
Sliding Mode Control with Optimized Sliding
Surface for Aircraft Pitch Axis Control System”,
Trans. Japan Soc. Aero. Space Sci. Vol. 55, No.
2, pp. 94–98, 2012.
32. Welong, S. “Model Reference Adaptive Integraltype Sliding Mode Control Design for Class of
Uncertain Systems”; Proc. Conf. Intelligent
Control and Automation, IEEE Publ, Vol. 150,
No. 8, pp. 383–388, China, 2006.
33. Costin, E. “Integral Sliding-Mode Control With
Applications to Aircraft Dynamics”, Applied
Mechanics and Materials”, Vol. 245, No. 8, pp.
340-345, 2013.
34. Mirmirani, Xu. H. and Ioannou, P. A. “Adaptive
Sliding Mode Control Design for a Hypersonic
Flight Vehicle”, Guid. Control Dynam. Vol. 27,
No. 8, pp. 829–838, 2004.
35. Lingling, W., Huali, W., Lili, Y., and Junwei, L.
“A Simple Sliding Mode Control for SaucerShaped Aircraft”, Proc. Int. Conf. Machinery,
Materials
and
Computing
Technology
(ICMMCT), Beijing, China, 2017.
36. Jamoussi, K., Chrifi-Alaoui, L., Benderradji, H.,
E Hajjaji, A., and Ouali, M. “Robust Sliding
Mode Control Using Adaptive Switching Gain
for Induction Motors”, J. Automation and
Computing. Vol. 10, No. 4, pp. 303–311, 2013.
37. Degaki, T., and Suzuki, S. “Sliding Mode Control
Application for Two- Dimensional Active Flutter
Suppression”, Trans. Japan Soc. Aero. Space Sci.
Vol. 43, No. 2, pp. 175-181, 2001.

Disturbances”, J. China Ocean Engineering. Vol.
25, No. 2, pp. 251–263, 2011.
18. Jiang and M. Kamel. “Pitch Control of an
Aircraft
with Aggregated Reinforcement
Learning Algorithms”; Proc. Int. Conf. Neural
Networks, USA, 2007.
19. Manocha, A. and Sharma A. “Three Axis Aircraft
Autopilot Control Using Genetic Algorithms: An
Experimental Study”; Proc. IEE Int. Conf,
Advanced Computing, Patiala, India, 2009.
20. Chugh, V. and Ohri, J. “GA Tuned LQR and PID
Controller for Aircraft Pitch Control”; Proc. IEE
Int. Conf., Power Electronics (IICPE, India,
2014.
21. Somakumar, R., and Chandrasechar, J. “Neural
Network Based Nonlinear Inverse Dynamics for
Flight Controller Design”, Proc. IEE Int. Conf of
Control Applications, Trieste, Italy, 1998.
22. Moon, G., and Kim, Y. “Variable Structure
Control with Optimized Sliding Surface for
Aircraft Control System”, IAA Guidance,
Navigation, and Control Conference, Providence,
Rhode Island, USA, 2004.
23. Pazooki, A., Tag, A., and Izadjoo, R. “ Control of
Pitch Angle Using Fuzzy and PD Controllers”;
Proc. Int. Conf. Electrical Eng. Iran, 2011, (In
Pesian).
24. Ting, E., and Ayoubi, M. A. “Optimized FuzzyProportional/Integral/Derivative Controller for
Aircraft Pitch Control”, Int. J. Aerospace
Systems, Vol. 10, No. 8, pp. 414-429, 2013.
25. Kennedy, J., and Eberhart, R. C. “Particle Swarm
Optimization”, in Proc of the 1995 IEEE ICEC,
IEEE Publ., Piscataway, NJ, pp. 1942-1948,
1995.
26. Eberhart, R. C., and Kennedy, J. “A
NewOptimizer Using Particle Swarm Theory”, in
Proc of the Sixth International Symposium on
Micro Machine and Human Science, IEEE Publ.,
Piscataway, pp. 39-43, 1995.
27. Samanta, B., and Nataraj, C. “Design of
Intelligent Ship Autopilots Using Particle Swarm
Optimization”, in Proc of the Swarm Intelligence
Symposium, IEEE Publ., Piscataway, pp. 1-7,
2008.

